
1 
 

                                                                                                       
11.11.2021 

  

PROCES VERBAL  

din 9, 10 și 11 noiembrie 2021 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 9, 10 și 11 noiembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 9 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care doi deputați au fost prezenți online și 
14 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 
 Domnul deputat George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL) a 
absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
10 noiembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care trei deputați  au fost prezenți online și 
13 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

Domnul deputat George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL) a 
absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
11 noiembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care trei deputați  au fost prezenți online și 
13 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 
 Domnul deputat George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL) a 
absentat de la lucrările comisiei. 

În data de 9 noiembrie a.c., a avut loc ședința Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaților, în format mixt, atât 
fizic, cât și prin intermediul aplicației Webex.  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 



2 
 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Mircea Fechet, 
vicepreședinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera 
Deputaților. 

La ședință au participat în calitate de invitați doamna Manea Liana 
Cătălina, director general în cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții 
Publice și domnul Rădulescu Mihai, ș ef serviciu în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne. 

S-a supus votului programul de lucru și ordinea de zi, acestea fiind 
adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședinței din data de 9 noiembrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 
AVIZE 

 

1. PL-x nr. 363/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 
99/2016 privind achiziţiile sectoriale. 

2. PL-x nr. 366/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

3. PL-x nr. 374/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării 
Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă. 

4. PL-x nr. 385/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2021 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru 
aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de 
disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat 
acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de 
cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene. 

5. PL-x nr. 429/2021 Proiect de Lege privind precursorii de 
explozivi, precum şi pentru modificarea unor acte normative. 

6. PL-x nr. 434/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.  95/2021 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”. 
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7. PL-x nr. 473/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea art. 1, alin. (1) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
31/2011, privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a 
metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora. 

8. PL-x nr. 495/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

9. PL-x nr. 497/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă. 

10. PL-x nr. 524/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare a turismului "Schi în România". 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice şi a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 98/2016, precum şi a Legii nr. 99/2016. Potrivit 
expunerii de motive, se impune completarea cadrului legislativ al 
achiziţiilor verzi astfel încât autorităţile/entităţile contractante să utilizeze 
factori de evaluare privind protecţia mediului, în cadrul criteriului de 
atribuire cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-
cost pe care îl utilizează pentru a identifica oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic. Astfel, ar urma să se identifice oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic, care să conţină aspecte ce 
aduc beneficii mediului înconjurător, prin utilizarea factorilor de evaluare 
privind protecţia mediului.  
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților  este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, 
potrivit art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României republicată, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul 
Economic și Social avizează nefavorabil proiectul de lege.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 
octombrie 2004 cu modificările şi completările ulterioare. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.50/1991, în sensul incriminării executării fără autorizaţie de construire 
sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor 
prevăzute la art.3 alin.(1) lit.c), e) şi g) din actul normativ de bază. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, 
potrivit art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României republicată, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul 
Economic și Social avizează nefavorabil proiectul de lege.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006. Potrivit 
expunerii de motive, iniţitiva vizează accesul pe plajă al animalelor de 
companie, cu respectarea unui set de norme menit să asigure curăţenia 
mediului înconjurător şi siguranţa tuturor celor aflaţi pe plajă. În plus, se 
impune adaptarea legislaţiei în sensul permiterii operatorilor de plajă să 
decidă dacă pe durata sezonului estival posesorii de animale de companie 
pot fi însoţiţi de acestea pe plajă. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de Lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art. 115 alin. (5) din Constituția României republicată, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și 
Social avizează nefavorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2021 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza 
planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care 
s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii 
minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum şi 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 
privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
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Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii 
de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019, în sensul 
completării categoriilor de persoane disponibilizate care urmează să 
beneficieze de măsuri de protecţie socială, cu cele din cadrul operatorilor 
economici care sunt afectaţi de politica de decarbonare a Uniunii 
Europene, întrucât utilizează combustibili fosili - Societatea Complexul 
Energetic Hunedoara S.A. (CEH), Societatea Naţională Închideri Mine 
Valea Jiului S.A., Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO), 
precum şi cu persoanele care urmează a fi disponibilizate din cadrul 
exploatărilor miniere de uraniu neperformante respectiv Compania 
Naţională a Uraniului S.A. Prin proiect se urmăreşte crearea cadrului legal 
pentru acordarea venitului lunar de completare şi a unor plăţi 
compensatorii, ca măsură de protecţie socială de care să beneficieze 
persoanele disponibilizate din companiile afectate, sunt stabilite principiile 
de acordare a măsurilor de protecţie socială, precum şi perioada de 
aplicare a acestor măsuri. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic şi Social avizează nefavorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative. 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului legal necesar 
aplicării în spaţiul juridic naţional a dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 
1148/2019, în materia comercializării şi utilizării precursorilor de 
explozivi, în contextul îndeplinirii de către România a obligaţiilor ce-i 
revin, derivate din calitatea sa de stat membru al UE. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Senatul este Cameră decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social 
avizează favorabil proiectul de lege, Consiliului Suprem de Apărare a 
Țării avizează favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 
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La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru 
legislativ care să permită unităţilor administrativ-teritoriale promovarea 
obiectivelor de investiţii, în domeniile eligibile, astfel încât să se poată 
asigura accesul la servicii esenţiale a întregii populaţii, creşterea calităţii 
vieţii şi evitarea riscului de depopulare în comunităţile subdezvoltate. 
Potrivit notei de fundamentare, Programul se integrează în eforturile 
concertate ale statului prin instituţiile care gestionează fonduri naţionale şi 
europene, în vederea atingerii ţintelor de conformare la directivele 
europene în domeniul mediului şi apelor.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea art. 1, alin. (1) al Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 31/2011, privind interzicerea achiziţionării de la 
persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 1 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011, în sensul 
interzicerii achiziţionării de către operatorii economici, de la persoanele 
fizice, a metalelor feroase, neferoase şi a aliajelor acestora, obţinute prin 
prelucrarea chimică sau termică a materialelor compozite, a cablurilor şi 
conductorilor de orice fel.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României republicat ă, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează, potrivit 
expunerii de motive, atenţionarea utilizatorilor de produse farmaceutice cu 
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privire la necesitatea returnării medicamentelor expirate în farmacii, pentru 
eliminarea corespunzătoare a acestora.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează nefavorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor 
desfăşurate pe plajă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 448/2006, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2006, în sensul instituirii unor măsuri pentru facilitarea 
accesului persoanelor cu handicap pe plajele cu destinaţie turistică şi în 
spaţiile de agrement amenajate pentru acces la luciul de apă.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic şi Social avizează favorabil proiectul 
de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România". 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 526/2003. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 
vizează dezvoltarea acestui sector turistic, prin clarificarea procedurii de 
scoatere din fondul forestier a terenurilor necesare realizării unor domenii 
schiabile noi sau a dezvoltării celor existente.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României republicat ă, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul 
Economic şi Social avizează nefavorabil proiectul de lege. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 
 Lucrările comisiei din zilele de 10 și 11 noiembrie  a.c. s-au 
desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea 
documentării și consultării proiectelor de lege și a altor documente 
înregistrate la comisie. 
 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea FECHET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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